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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

خواب زمستانی پروژه استخر دانش آموزی شیروان
عوض زاده
لزوم توسعه اماکن ورزشی در راستای ایجاد
شور و نشاط در جامعه و کاهش آسیب های
اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و بدیهی
است بدون توسعه فیزیکی و زیرساخت های
الزم پیشرفتی رخ نخواهد داد.استخر دانش
آموزی شیروان از آن پروژه هایی است که در
صورت تکمیل و بهره برداری می تواند عالوه
بر افزایش سرانه ورزشــی این شهرستان به
عنوان یک مجموعه ورزشی ارزشمند به دانش
آموزان این شهرستان امکانات مناسبی را ارائه
دهد.کلنگ زنی این پروژه در سال  92باعث
خوشحالی بسیاری از دانش آموزان و تکمیل
این پروژه با تاخیر روبه رو شد و اکنون با وجود
پیشرفت فیزیکی باال ،پروژه در توقف کامل به
سر می برد.
یکی از شهروندان شیروانی با بیان این که
سرمایه گذاری در ورزش کاهش آسیبهای
اجتماعی ،افزایش سالمت جامعه و ایجاد
شــور و نــشــاط را در پــی دارد ،مــی افــزایــد:
وجود امکانات ورزشــی به خصوص در بخش
دانش آمــوزی که با کشف استعدادهای برتر

همراه خواهد بود موجب شکوفا شدن ورزش
قهرمانی می شود.
«صفاپور» اضافه می کند :برای داشتن جامعه
ای پویا ،نمی تــوان از فعالیت هــای ورزشــی
چشم پوشی کرد.شهروندی دیگر توجه به
مسائل فرهنگی و ورزشی را مهم می داند و
اظهارمی کند :شنا به عنوان یکی از ورزش
های پرطرفدار و ارزشمند از جایگاه مناسبی
بین خانواده ها برخوردار است و نبود استخر
ویژه دانش آموزان یکی از کاستی های بزرگ
در بخش ورزش دانش آموزی شیروان است.
«کشوری» ادامه می دهد :هر چقدر سرمایه
گذاری و ارائه خدمات به بخش دانش آموزی
بیشتر باشد نتیجه آن در بخش ورزش های
همگانی و قهرمانی دیده خواهد شد.
یک دانشجوی شیروانی هم با اشاره به زمان
کلنگ زنی این پروژه در سال  92می گوید:
بهره بــرداری نشدن از ایــن پــروژه طی سال
های اخیر باعث شد دانش آموزان دوره ما از
امکانات آن برخوردار نشوند.
«وحیدی» طوالنی شدن پروژه را سبب افزایش
اعتبار الزم برای تکمیل آن می داند و ادامه
می دهد :این وضعیت ممکن است استهالک

بسیاری از ســازه هــای نصب شــده را در پی
داشته باشد.
در همین بــاره مــعــاون پــرورشــی و فرهنگی
آموزش و پرورش شیروان با اشاره به این که
استخر دانش آموزی شیروان از محل اعتبارات
نوسازی در سال  92کلنگ زنی شد ،ابراز می
کند :این پروژه به مساحت هزار و  500متر
مربع ،دارای امکاناتی از قبیل استخر ،سونا،
جکوزی و سالن بدن سازی است«.اسالمی»

ادامــه می دهد :این پــروژه فقط در حد پی و
فونداسیون انجام شد و تا سال  95پیشرفتی
نــداشــت.وی با بیان ایــن که در ســال  95با
تخصیص اعتبار از محل اعتبارات سفر رهبری
ساخت پــروژه از سر گرفته شــد ،تصریح می
کند :با تخصیص اعتبارات از این محل پروژه
پیشرفت مناسبی داشــت و بــه بیش از 90
درصد رسید .وی خاطرنشان می کند :امسال
اعتباری به این پروژه تخصیص نیافته است.
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فرماندار جاجرم گالیه کرد؛

جایگاه نامناسب در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی
معینی
فرماندار جاجرم در جلسه کارگروه اشتغال این شهرستان از رتبه جاجرم
در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی در استان گالیه کرد.
«آذری» با بیان ایــن که از رتبه پنجم پــرداخــت تسهیالت در استان
رضایت نــداریــم ،افــزود :تا نشست بعدی کــارگــروه اشتغال باید رتبه
جاجرم در پــرداخــت تسهیالت اشتغال روستایی سه پله در استان
صعود کــنــد.وی بــا بیان ایــن کــه مسئوالن دستگاه هــای اجــرایــی و

شهرستان ها

بانک ها تعامل شان را بیشتر کنند و اقدامات الزم را بــرای پرداخت
تسهیالت انجام دهند ابراز کرد :مسئوالن تالش کنند مباحث در خود
شهرستان حل و فصل و تفیض اختیار بیشتری به بانک ها داده شود.
رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی جاجرم هم گفت :بانک های
جاجرم از  ۲۲۵طرح ارسالی به آن ها به مبلغ  ۲۲میلیارد تومان ،تنها
به  ۷۸پرونده مبلغ  ۵میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان را پرداخت کرده اند و
در استان در رتبه پنجم پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی قرار داریم.
«محمدنیا» تصریح کرد :پرداخت  ۵۸درصدی و قرارگیری در رتبه پنجم

پرداخت تسهیالت در استان با داشتن زیرساخت ها و ظرفیت ها شایسته
این شهرستان نیست.

 7روستای جرگالن دهیاری ندارد

آغاز نصب  ۱۱۷بخاری هرمتیک در اسفراین

نجاهی ۷ -روستای دارای شورا در بخش جرگالن دهیاری ندارد.عضو شورای بخش جرگالن افزود:
روستاهای علی آباد ،اشتوت بابا ساسان ،کالته شادردی ،دویدوخ پایین ،حبک ،شهرک اسمی و دوالن و قره
آغاج گرکز دهیاری ندارند«.منصور نجاهی» گفت :روستاهای یاد شده سهم شان از اعتبارات برای عمران
و آبادی ناچیز است«.گلدی کرامتی» عضو شورای اسالمی روستای علی آباد و نماینده این  ۷روستا در امر
پیگیری دهیاری با اشاره به این که جمعیت این روستاها در مجموع  3هزار نفر است ،تصریح کرد :مدتی
است از طریق وزارت کشور ،استانداری و نمایندگان مجلس پیگیر دهیاری برای روستاهای مذکور هستیم
ولی تاکنون نتیجه ای نگرفته ایم.

نجفیان -مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی از آغاز نصب  ۱۱۷بخاری گازی
هوشمند هرمتیک در مدارس اسفراین در راستای اجرای طرح حذف بخاری های نفتی کاربراتوری از کالس
های درس خبر داد«.امین فالح کوشکی» با بیان این که  ۵۰بخاری سهم مدارس اسفراین و  ۶۷بخاری سهم
مدارس بام و صفی آباد است ،افزود ۲۸۲ :کالس درس در اسفراین و منطقه بام و صفی آباد دارای بخاری
نفتی کاربراتوری بودند که پس از پایان نصب این تعداد بخاری گازی هرمتیکی فقط  ۱۶۵کالس درس باقی
خواهد ماند و طی روزهای آینده عملیات تحویل و نصب این بخاری ها آغاز خواهد شد و فرایند حذف بخاری
های نفتی در این شهرستان به پایان می رسد.

۷

خبر

مدرسه علمیه شیروان نیازمند نوسازی
محمدی -مدرسه علمیه شیروان قدمت باالی  50سال دارد و نیازمند واقفی برای نوسازی است.مدیر
مدرسه علمیه آیت ا ...حکیم (ره) شیروان با بیان این مطلب افزود :وقف های موجود با نیت های خاص است
و نیاز به وقفی است که به منظور نوسازی مدرسه علمیه شیروان در اختیار این مدرسه قرار بگیرد.حجت
االسالم «سعادتی» از وجود  16موقوفه ویژه این مدرسه علمیه خبر داد و ابرازکرد 6 :موقوفه از سال 94
تاکنون به ارزش بیش از  4میلیارد تومان وقف مدرسه علمیه شیروان شده است.
وی با بیان این که اگر فضای آموزشی توسعه پیدا کند مدرسه علمیه شیروان ظرفیت پذیرش طلبه را در
سطوح عالی دارد ،ادامه داد :از قدیم مرسوم بوده خیران وقف هایی برای مسجد و دهه اول محرم دارند.
وی وقف در حوزه را به معنای تقویت دین اسالم و تشیع و ترویج فرهنگ قرآنی و معلمان دینی جامعه
دانست و گفت :نیاز است خیران قبل از وقف با چند کارشناس مشورت کنند تا زمینه های مورد نیاز
وقف مشخص شود.

از شهرستان ها چه خبر؟
اسفراین-نجفیان
*به مناسبت والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار ،امام جمعه و فرماندار اسفراین به همراه رئیس دانشکده
علوم پزشکی و معاون درمان با حضور در بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی(ره) ضمن عرض تبریک
به مناسبت این روز با اهدای شاخه گل از زحمات و تالش های خستگی ناپذیر پرستاران قدردانی کردند.
*«فرحناز کاظمی» رئیس اداره پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت« :اکرم لعل مقدم» پرستار
بخش  icuبیمارستان امام (ره) اسفراین به عنوان پرستار نمونه کشوری انتخاب و در گردهمایی تقدیر از
پرستاران نمونه ملی از او تقدیر شد.
فاروج-میم پرور
*مدیر آموزش و پرورش فاروج در کارگاه آموزشی مربیان پیشتاز سازمان دانش آموزی این شهرستان از
عضویت بیش از  3هزار و  200دانش آموز در این سازمان خبر داد و گفت :این تعداد دانش آموز در 66
آموزشگاه و در قالب  173گروه به عضویت درآمده اند.
«معتمدی گزکوه» اظهار کرد :سازمان دانش آموزی در راستای اعتالی شخصیت دینی ،اخالقی و اجتماعی
دانش آموزان و ایجاد زمینه های مشارکت همه جانبه آن ها ایجاد شده است و برنامه ریزی الزم در این
سازمان با هدف استفاده مفید از اوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازی آنان برای پذیرش مسئولیت های
فردی و اجتماعی انجام می شود.
وی خواستار آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی به دانش آموزان شد.
جاجرم-معینی
* به مناسبت روز پرستار ،فرماندار جاجرم با حضور در بیمارستان جواداالئمه (ع) با اهدای شاخه گل ،این
روز را به پرستاران تبریک گفت و از روند پیشرفت فاز دوی این بیمارستان بازدید کرد.
* جلسه پنجره واحد سرمایه گذاری جاجرم با حضور فرماندار این شهرستان در حالی برگزار شد که از
خبرنگار روزنامه «خراسان شمالی» برای پوشش این برنامه دعوت نشد.

هشت بهشت

مسجد جامع جاجرم

معینی -مسجد جامع جاجرم یکی از بناهای این
شهرستان و ثبت ملی شده است و یکی از قدیمی ترین
آثار مذهبی ،تاریخی خراسان شمالی به شمار می
رود و در بافت قدیمی شهر قرار دارد.قدمت این بنا به
قرون  6و  7هجری می رسد و پالنی بسیار ساده دارد
و از یک گنبد به عنوان محور اصلی و دو شبستان در دو
طرف تشکیل و از هر سو با سه چشمه طاق احاطه شده
است.بنای مسجد جامع از زمان ساخت تاکنون مورد
استفاده قرار گرفته و از همین رو در ادوار مختلف تغییراتی در آن انجام شده است.مصالح اصلی ساخت این
مسجد خشت ،گل ،گچ و چوب و در بخش هایی از آن کاشی به کار رفته است.

